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deSalvatoriaan
Nieuwsbrief  San Salvatorgemeenschap Den Bosch

Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap 
verbonden in liefde 
het leven vierend

oversteken

Kinderen in de kleuterklassen leren een oversteekliedje, 
gezongen op de melodie van het liedje van Vader Jakob

Oversteken, oversteken 
Stoeprand stop, stoeprand stop 
Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten 
Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk 

Oversteken vraagt aandacht, daar moet je even stil voor 
gaan staan. En oversteken, dat doe je steeds als je in 
beweging bent, wanneer je op pad bent. Onderweg zijn 
er kruispunten, bruggen, oversteekplaatsen. 

Maar ook in de beweging van je leven zijn er steeds 
overgangen, als markeringen van jouw leven. De oudste 
kleuters gingen na de zomer voor het eerst naar  
groep 3. Waarschijnlijk zijn ze voor de vakantie al een 
keertje wezen ‘stoeltjes passen’ en hebben ze de nieuwe 
juf of meester al een keer de hand geschud. 
                  Op de school waar ik werkte lopen de kinderen 
op de eerste schooldag over een ‘bruggetje’, een lange 
bank op twee kisten, waaronder een blauwe lap het water 
verbeeldt. Aan de ene kant staat hun kleuterjuf, aan de 
overkant de nieuwe leerkracht. Het ene kind springt het 
bruggetje op, de volgende aarzelt halverwege, er zijn 
kinderen die vastberaden naar voren kijken, de ander 
weet het nog niet zeker. 
 Ontroerend hoe moedig ze de overgang maken, 
want op dat bruggetje ben je halverwege echt even 
helemaal alleen. Alleen met jezelf: tussen kleuter en 

schoolkind, tussen ‘ juffie’ en leerkracht, niet klein en niet 
groot. De ernst daarvan kan je soms op de snuit zien. Met 
dezelfde ernst vertrouwde een zesjarige in de Kinderkerk 
mij toe dat groep 3 ‘het zwaarste jaar’ voor hem zal 
worden. Hij had net, heel dapper, de oversteek gemaakt.
Zo maken we nog heel wat overgangen, naar de 
middelbare school, het huis uit, je eerste baan, je laatste 
baan. En elke overgang betekent afscheid van het oude en 
niet weten wat op je wacht aan de overkant. Je wordt op 
jezelf teruggeworpen. 
 Bij het vrijwilligerswerk in de Noorderkroon, 
woonzorgcentrum, kom ik dit ook tegen. Alles 
achtergelaten, je huis, je partner vaak, kinderen zijn hun 
eigen weg gegaan, dan ben je helemaal alleen. In het 
liedje klinkt ‘kijk naar alle kanten’, maar dat geldt in het 
verkeer. Vaker is het ‘kijk naar binnen’ want daar speelt 
zich die worsteling af, het verdriet van het loslaten en de 
onzekerheid van het nieuwe. 
 Het verhaal van Jakob, zoon van Isaac en Rebecca, 
gaat dat met ons mee in de vieringen. We horen van 
Jakobs leven dat vol is van beweging, van wegtrekken 
en terugkeren. Uiteindelijk besluit Jakob terug te keren. 
Naar zijn broer die hij bedrogen heeft. Aan de oever van 
de Jabbok staat Jakob, helemaal alleen, niet wetend wat 
hem te wachten staat. 
 Met de San Salvator maken we ook voortdurend 
zo’n oversteek, dat krijg je als je San Salvator in Beweging 
bent. Eén grote oversteek willen we markeren. De 
oversteek van de kerk naar de Eygenweg. 

 We gaan vieren dat we ook in het gebouw van 
Cello San Salvator zijn. Een San Salvator die door de 
mensen met elkaar gemaakt wordt. Het was soms best 
een worsteling, maar uiteindelijk voelen we ons gezegend. 
Gezegend en dankbaar dat we dit mogen vieren. Gezegend 
met de naam San Salvator. 
Zes november is het Feestelijk San Salvator! 
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Terugblik op de lustrumlunch van 30 juli.

Omdat de San Salvatorgemeenschap in novem-
ber 5 jaar bestaat, vieren we dit natuurlijk met 
mensen van onze gemeenschap en daarbuiten. 
De Orthense Gemeenschap, waar onze wortels 
liggen, willen we graag daarbij betrekken. 
We nodigden 32 oudere Orthenaren uit voor een 
lunch in het gebouw van Cello, aan de Van der 
Eygenweg. Een band met de geloofsgemeenschap 
was geen vereiste. Een volgende keer nodigen we 
weer andere Orthenaren uit, het aantal plaatsen 
was helaas beperkt.

Op zaterdag 30 juli vond deze bijeenkomst plaats, 
waarbij de gezelligheid en de ontmoeting van 
mensen, die elkaar al een aantal jaren niet meer 
gezien hadden, centraal stond.
Met een (citroen)brandewijntje met suiker wer-
den onze gasten in het Cellogebouw verwelkomd 
en al gauw zat de sfeer er goed in. Jan Wijgers als 
troubadour zorgde voor gezellige liedjes, terwijl 
de gasten zich de soep, de worsten- en saucij-
zenbroodjes, het krenten- en andere brood goed 
lieten smaken. 

  
Alles door vrijwilligers gemaakt, evenals het toetje 
in een glaasje waarmee de maaltijd werd afgeslo-
ten.
Tegen het einde van de bijeenkomst bedankte Jan 
de Groot, een van de gasten, de San Salva-
torgemeenschap voor het initiatief en de prettige 
middag. Naar eigen zeggen was hij zo vrij om te 
vragen om een herhaling! 
Maar niet alleen de gasten hebben genoten, 
ook de vrijwilligers genoten van een heel 
gezellige middag!

Maria van den Dungen

De komende maanden doe ik weer mee aan een 
aantal concerten met 20 nieuw getoonzette psalmen 
uitgevoerd onder de titel ‘de dwaas zegt in zijn hart: 

er is geen god’ (ps. 14). De liederen worden gezongen door 
het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. 
Antoine Oomen (componist van alle 20 psalmen) en op de 
vleugel begeleid door Roland Aalbers, maar ook de bezoe-
kers krijgen hun deel in de zang. De teksten zijn uit ‘psal-
men vrij’ van Huub Oosterhuis.
Website van Antoine Oomen: www.antoineoomen.nl

De uitvoeringen zijn op de volgende dagen en tijden:
Zondag 9 oktober 2016 16.00 uur 
 Hooglandse Kerk, Leiden
Zondag 16 oktober 2016 16.00 uur 
 St. Franciscus Xaveriuskerk, Amersfoort
Zondag 15 januari 2017 16.00 uur 
 Oude Kerk, Naaldwijk
Zondag 5 februari 2017 16.00 uur 
 Medisch Centrum Leeuwarden
Zondag 26 februari 2017  11.00 uur 
 De Nieuwe Liefde, Amsterdam

Lijkt het je leuk om een concert bij te wonen? 
Ga met me mee!
Ik heb plaats voor 2-3 extra personen in de auto. 
Gonnie van Osta (0647939919, gonnie62@me.com) 

“De dwaas zegt in zijn hart: 
      er is geen god” 

(psalm 14)

Eten in de schaapskooi.

Wederom hebben wij een aantal data geprikt 
voor de maaltijden in de Schaapskooi.

De data voor 2016 :
  1 oktober, 12 november en 17 december.
In het volgende jaar: 
 28 januari, 11 maart, 22 april, 3 juni en   
 15 juli.

Iedereen is welkom!
Voor de meesten bekend, maar toch even....
inschrijven hiervoor is mogelijk twee weken voor 
de genoemde datum. 
Er ligt dan een lijst bij Cello. 

Christine van den Boom
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...... Bijbelteksten ......

In de vorige Salvatoriaan, nr.33, gaf Toos Verdonk haar 
mening over bijbelteksten. Ik heb het enigszins 
verbaasd zitten lezen. 
Uit haar verhaal lijkt het of de bijbel bestaat uit 
verzonnen literaire verhalen uit een patriarchale 
agrarische cultuur.

Na 12 jaar geleid te zijn door Daniel van Egmond, 
godsdienstfilosoof, heb ik veel over heilige teksten, 
waartoe bijbelverhalen behoren, geleerd. 
Ik zal proberen hier iets van weer te geven, hoewel dit 
erg moeilijk is binnen de beperkingen van een stukje 
in de Salvatoriaan.

Bijbelteksten kunnen op vier manieren worden 
uitgelegd:
a) als een verslag van een historische gebeurtenis.
b) als een tekst toegepast op ons dagelijkse leven.
c) als een tekst waaraan allerlei filosofische 
    of theologische aspecten kunnen worden ontleend.
d) als de verborgen interpretatie.

Deze laatste interpretatie heeft te maken met het feit 
dat bijbelteksten vaak heilige teksten zijn. Een heilige 
tekst is de schrijver ingegeven door de heilige of door 
engelen. Hoe ontvankelijker de schrijver was, hoe zui-
verder de tekst wordt weergegeven. Maar het is onmo-
gelijk om onafhankelijk te zijn van de gebruikte taal en 
de aanwezige cultuur.
Naarmate wij ons ontvankelijker kunnen maken voor 
de intentie van de tekst, door bijvoorbeeld meditatie, 
kunnen wij meer en meer doordringen tot de werke-
lijke waarde van de tekst. Kunnen we het vermogen 
ontwikkelen om met die goddelijke wereld in contact 
te komen. Dat wil zeggen in een verticale verbinding te 
komen. In een wereld waar geen tijd en ruimte is. 
In een wereld van het eeuwig nu.
De bijbelverhalen zijn geschreven in een tijd dat de 
mensheid leefde vanuit een eenheid van persoonlijk-
heid, ziel en geest. Wij leven in een wereld, waarin de 
persoonlijkheid bestaat uit het lichaam (een machine) 
en een psyche. Waarin de enige waarheid de weten-
schappelijke waarheid is. Waarin uitsluitend onze zin-

tuigen de waarheid weergeven. En waarin ziel en geest 
nauwelijks meer een rol spelen.
Toos prijst zich gelukkig dat zij niet in het jaar 4000 na 
Christus geboren is, omdat er dan nog meer stoflagen 
van de aloude teksten afgekrabd moeten worden door 
theologisch geschoolde literaire archeologen.
Ik hoop dat we 4000 jaar na Christus de oude teksten 
beter begrijpen, als we lichaam, ziel en geest weer tot 
een geheel gemaakt hebben en naast de horizontale 
ook de verticale waarden invoelen.

Even wat voorbeelden uit haar tekst:
Als uw oog u ergert? Ruk het uit!: Als u zich ergert aan 
wat u ziet, ga dan na hoe u radicaal anders kunt kijken! 
Als je hand je ergert? Kap hem af!: Als je handelen je 
niet aanstaat, ga dan na hoe je radicaal anders kunt han-
delen! Als je mij wilt volgen doe dat dan radicaal: Het is 
niet mogelijk om de verticale weg te volgen, als je blijft 
hangen in de dagelijkse beslommeringen van het hori-
zontale. Dat betekent dus het is buitengewoon moeilijk 
Christus wezenlijk te volgen.
Uiteindelijk heeft zij het over profeten van onze tijd. Ik 
vertaal daarbij het woord profeten door mystici en heb 
geleerd dat ook teksten van veel recentere mystici vaak 
op verschillende manieren uitgelegd worden. Juist door-
dat zij spreken over die andere dimensie. De goddelijke 
dimensie, waar tijd en ruimte wegvallen. Het eeuwige 
nu!         
 Iet Bakx  

Reactie op artikeltje van Toos

Toos, toen ik jouw artikeltje over weinig inspirerende bij-
belteksten las, had ik dezelfde gevoelens en heb erover 
na zitten te denken. Zoals jij schrijft over de moeder die 
haar kind zou kunnen opvreten of achter het behang 
zou willen plakken (ook niet zo alledaags) zo uit zich de 
bijbelschrijver op zijn manier in zijn tijd. Ik denk dat hij 
ermee bedoelt: Als iets je ergert, blijf er niet over zeuren 
maar doe er iets mee, kom in actie.
Goed dat je het schreef en dat je wat je ergerde eruit 
gooit op jouw manier. Voor mij is het probleem wat 
meer inzichtelijk geworden. 
Tot de volgende keer.
     Jet Zwanikken

Kledinginzameling door Sams kledingactie voor Cordaid/Mensen in Nood.                                         

Op zaterdag 8 oktober a.s. is er van 10.00 tot 14.00 uur de halfjaarlijkse inzameling van kleding, huishoudtextiel 
en schoenen. Dit keer komt de opbrengst ten goede aan een speciale groep mensen in Nepal. Na de enorme 
aardbevingen van vorig jaar is er al veel hulp verleend en moet er nog steeds veel gedaan worden aan de we-
deropbouw. Wij willen graag 500 families uit het Rasawu-gebied noodhulp verlenen, omdat zij nog steeds onder 
erbarmelijke omstandigheden in een tijdelijk kamp leven. Zij hebben alles verloren en moeten nog steeds vooral 
door hulp van buitenaf weer zelfreddend worden.
Breng de kleding in gesloten zakken naar de Van der Eygenweg 1.  
Als je tijd hebt voor een kopje koffie of thee, daar is voor gezorgd. Bij voorbaat dank. Frans Hoitink
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WERELDWIJD -WEB

Wereldwijd  snuffelde in sites en nieuwsbrieven van 
over de 
gehele wereld naar feiten, meningen en ervaringen van 
mensen, groepen of organisaties die interessant, leuk, 
triest of juist bemoedigend zijn, maar die soms de kran-
tenkoppen niet halen.

Ondertekening manifest tegen terrorisme en 
massavernietigingswapens.
Enkele belangrijke katholieke leiders uit de Verenigde 
Staten en moslimleiders uit Iran hebben op 24 augustus 
jl. een manifest ondertekend waarin zij zich uitspreken 
tegen massavernietigingswapens en terrorisme.’ Wij be-
schouwen de ontwikkeling en het gebruik van massaver-
nietigingswapens en terroristische daden als immoreel. 
Samen willen we werken aan een wereld zonder derge-
lijke wapens. We roepen alle naties op het verkrijgen er-
van af te wijzen of er zich van te ontdoen. We zijn zeer 
bezorgd over de verspreiding van extremistische ideo-
logieën, die dikwijls gevoed worden door oppervlakkige 
lezing van religieuze teksten, die de inherente waarde en 
de waardigheid van ieder persoon, ongeacht zijn of haar 
geloof, ontkennen. Wij zijn er sterk van overtuigd dat sa-
menwerking vereist is om dit gewelddadig extremisme 
tegen te gaan.

Bron: Catholic Herald, augustus 2016

Kardinaal gaat in tegen opvatting paus 
over protestantisme
Kardinaal Müller, belangrijk lid van de curie, heeft stevige 
kritiek op de uitspraak die de paus deed in Armenië over 
het belang van oecumenische dialoog. De paus zei dat de 
reformatie van Luther een medicijn was geweest voor de 
kerk. Müller fulmineerde dat het Vaticaan ‘protestanti-
seerde’. Hij was ook tegen deelname van de paus aan een 
bijeenkomst in Zweden over het komende   Luther- jaar. 
‘Wij katholieken hebben geen enkel motief om 31 okto-
ber 1517 te vieren. Het is het begin van de hervorming, 
die tot een breuk in het westers christendom leidde’. Het 
wordt steeds duidelijker dat deze kardinaal zich openlijk 
en achter de schermen tegen het beleid van Franciscus 
keert.

Bron: Reflexión y Liberación, Chili, augustus 2016

Identiteit
In het voorjaar 
hebben wij met 
elkaar gesproken 
over onze identi-
teit en onze plaats 
te midden van an-
dere geloofsge-
meenschappen.
Het waren prach-
tige gesprekken 
en het zou jam-
mer zijn geweest 
als het daarbij ge-
bleven was. 
Van die gesprek-
ken is een verslag 
gemaakt. U hebt 

via de mail de samenvatting daarvan ontvangen en 
Salvatorianen zonder mail konden een papieren ver-
sie meenemen na de viering.*

Het verslag is bedoeld om het gesprek voort te zet-
ten in de werkgroepen van onze San Salvatorge-
meenschap.
Het is belangrijk voor de werkgroepen om te weten 
hoe u denkt over wie we zijn en welke suggesties u 
hebt aangedragen om als San Salvator in beweging 
te blijven. 
De werkgroepen worden uitgenodigd daarop in te 
spelen. Na instemming van de adviesraad ontvan-
gen de werkgroepen het complete verslag.
We zijn erg benieuwd naar de resultaten van de ko-
mende gesprekken!

De werkgroep identiteit: 
Ton Vreeburg, Karel Bierlaagh, Forra van Reijswoud 
(namens de Adviesraad) en Gepke Kerssen (namens 
het Pastoraatsteam)

*Als u geen samenvatting van het verslag hebt ont-
vangen kunt u een digitaal exemplaar aanvragen via 
info@sansalvatorgemeenschap.nl; daar kunt u ook 
het complete verslag opvragen. 
Een papieren versie van de samenvatting ligt in de 
hal.
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Dag van de dialoog 2016
In dialoog over de identiteit en toekomst van onze stad

Op dinsdag 8 en donderdag 10 november vindt in ’s-Hertogenbosch de Dag van de Dialoog plaats. 
Vanuit de centrale gedachte “de Kunst van het Samenleven” is het thema dit jaar : 
“De identiteit en toekomst van onze stad”. 

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen 
samen aan tafel en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Aan iedere dialoogtafel 
zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. 
Tijdens de Dialoog, die start om 18.00 uur en duurt tot 20.30 uur, gaan de deelnemers ook gezamenlijk eten. 

Het zou mooi zijn als er Salvatorianen zijn die ergens in de stad bij een dialoogtafel willen aanschuiven.
U kunt zich hiervoor aanmelden via 
info@s-Hertogenboschindialoog.nl of via de site 
www.s-Hertogenboschindialoog.nl.

Alle berichten over milieuvervuiling, ontbossing en der-
gelijke die ik gevraagd en ongevraagd in de brievenbus en 
mijn mailbox krijg, maken steeds meer indruk en knagen 
bij voortduring aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel als 
wereldburger. 
Ik ben maar één mens, maar toch..  Kán ik invloed heb-
ben? Toen ik zo’n veertig jaar geleden vegetariër werd, 
leek dat ook iets voor een beetje ongevaarlijk gestoorde 
personen. Restaurants serveerden toen een uitsmijter 
of iets dergelijks aan deze sneue figuren. Op 
een trektocht door Italië kregen de reisleider 
(ook behorend tot de minderheidsgroep) en ik 
een keer een opgewarmd potje witte bonen in 
blubbersaus.  
We hebben er hartelijk gelachen! Maar veer-
tig jaar later laten steeds meer mensen enkele dagen per 
week vlees en vis staan en hebben restaurants uitgebrei-
de vega-kaarten bedacht. 

Zuiniger worden met grondstoffen, met energie, met wa-
terverbruik: dat zijn mijn aandachtspunten van de afge-
lopen jaren. Na mijn laatste verhuizing ging mijn auto de 
deur uit en besloot ik om maar meteen overal spaarlam-
pen in te draaien. Een wasdroger heb ik -voor mijn één 
persoonshuishouden- nooit nodig gevonden en de afwas-
machine die op mijn nieuwe adres al in de keuken stond, 
heb ik nog nooit gebruikt. 
Ik heb namelijk uitstekende jeugdherinneringen aan sa-
men afwassen: onbegrijpelijk maar waar misschien. Het 
waren prachtige momenten om in een informele setting 
allerlei wat gevoelige zaken door te praten zonder elkaar 
zo rechtstreeks aan te hoeven kijken…  Dat werkte prettig 
therapeutisch…  
Strijken beperken door de wasmachine te laten draaien 
op het strijkvrij-plusprogramma en lakens e.d. mooi glad 

over het droogrek te hangen spaart zowel mijn energie 
als ook elektriciteit. Ik lig nu met mijn energieverbruik ver 
onder het landelijk gemiddelde, zag ik op de afrekening 
die ik ontving over 2015. Doen wat je als eenling kúnt en 
ontdekken dat het wel uitmaakt: dat doet me goed!

Dit jaar heb ik papierverbruik als item genomen. Mijn 
abonnement op Trouw heb ik omgezet in een digitaal 
abonnement – met alleen op zaterdag een papieren krant- 

. Dat scheelt al enorm. Maar ook heel kritisch 
kijken naar berichten voor ik ze uitprint spaart 
m.i. bomen! 
De afgelopen jaren had ik al -met telkens wat 
pijnscheutjes in mijn hoofd-  gekeken naar 
vergaderstukken van de ledenvergadering, de 

adviesraad, uitgebrachte rapporten enz. enz. Allemaal 
keurig uitgewerkt, met ons logo bovenaan de pagina, vet-
gedrukte koppen in heel grote letters, veel witregels en 
elk onderwerp op een nieuw blad… .  Het ziet er prachtig 
uit, dat wel. En natuurlijk wil het oog ook wat en is een 
heldere lay-out belangrijk voor het leesgemak. Maar toch 
zit het me niet lekker. ….

Ik mis een ‘milieugroep’ in onze San Salvatorgemeen-
schap. We zouden elkaar waarschijnlijk op heel veel idee-
en kunnen brengen om (nog) zorgvuldiger om te gaan met 
onze ene ‘Moeder Aarde ‘. 
De avond die Jan Juffermans (indertijd medewerker van 
‘De Kleine Aarde’) enkele jaren geleden heeft gehouden 
in Cello over onze ‘mondiale voetafdruk’ vond ik boeiend. 
Mooi toch als daar een concreet vervolg op zou kunnen 
komen?  Ademt elk blad de boom tot leven? Ja, zolang 
we er tenminste voor zorgen dat de boom kan blijven 
stáán…            
     Toos Verdonk

Omdat elk blad telt…

....Ik heb namelijk 
uitstekende jeugd-
herinneringen aan 
samen afwassen....
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‘Bevrijdend schriftlezen’ is de ondertitel die Franck 
Ploum meegaf aan zijn boek ‘Ik stuur jou’. Het boek be-
vat overwegingen -aanvankelijk bedoeld voor liturgische 
bijeenkomsten van de Ekklesia Breda- rondom Bijbelse 
personages die geroepen worden om te bevrijden.
Titel en ondertitel maken duidelijk dat Ploum Bijbeltek-
sten niet beschouwt als vrome lezing, waarna we weer 
rustig kunnen overgaan tot de orde van de dag.  Integen-
deel, ze dagen ons uit om ze, zoals in de joodse traditie 
gebruikelijk is, naast actuele vraagstukken te leggen om 
daardoor tot dieper inzicht en tot handelen te komen. 
De Schrift is, zo benadrukt Ploum, behalve een religieus 
boek ook een politiek boek. Het gaat over mensenrech-
ten, ethiek en de inrichting van de samenleving. Over be-
vrijding uit onderdrukkende maatschappelijke verhoudin-
gen die vaak onzichtbaar voortwoekeren. 

De Bijbelse God roept op om het spel van de macht, dat 
onwetendheid en eigenbelang in stand houdt, te door-
zien en te doorbreken.  
Die Bijbelse oproep gaat uit naar ieder mens, hoe klein 
ook. ‘Ik stuur jou’, zegt God tot Mozes. Het volk wacht 
bevrijding, maar dan moet Mozes wel gehoor geven aan 
zijn zending. 
Aan de hand van diverse personages en situaties zowel uit 
het Eerste als het Tweede Testament worden belangrijke 
hedendaagse thema’s aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld 
dat voor een bewoonbare aarde diversiteit belangrijk is 
(Noach, Abraham); het loslaten van zekerheden en ver-
trouwen op de toekomst (Izaäk, Maria Magdalena); het 
dilemma van ieder mens: je wilt geen deel meer uitmaken 
van een slecht functionerend systeem, maar je ziet niet 
wat het alternatief is (Jeremia en de Klaagliederen; het 
besef dat onze geloofs- en levensweg een heen en weer 
gaan is tussen ideaal en werkelijkheid (Emmaüsgangers).
In al deze verhalen worden mensen persoonlijk  
opgeroepen tot het nemen van verantwoordelijkheid. 
In het hoofdstuk ‘Elisabeth en Zacharias’ wordt daar een 
belangrijk element aan toegevoegd, namelijk: 
barmhartigheid. 

De tegenbeweging begint bij mensen die barmhartig zijn 
in de omgang met hun medemens die ‘een mens is zoals 
jij’ maar die tegelijkertijd beseffen dat zij zelf ook barm-
hartigheid nodig hebben. 
Het aanklagen van onrecht en het aankondigen van een 
nieuwe door God gewilde wereld- de twee pijlers van ie-
der bevrijdend handelen – kunnen niet zonder die barm-
hartige houding. Zonder barmhartigheid loopt het bevrij-
dende visioen op voorhand al schipbreuk.

Met aanklagen hebben we intussen, denk ik, wel enige er-
varing. Boeken, tv-programma’s, Panama-papers onthul-
len hoe mensen, vastgelopen in neo-liberale systemen, 
zich verrijken ten koste van anderen. ‘De ander een mens 
zoals jij’. 
Maar hoe vastgeroest ben jij als je alleen geïnteresseerd 
bent in de opbrengst van je spaargeld en geen oog hebt 
voor de omstandigheden waarin die winst behaald 
wordt?  Ben jij bereid je welvaart te delen met vluch-
telingen, met mensen zonder toekomst? Is wat jij ’aan-
klagen’ noemt misschien verworden tot klagen dat jij als 
‘gewone’ mens nu eenmaal altijd de pineut bent?  Der-
gelijke vragen kun je tijdens het lezen niet ontwijken. 

Na het verhaal over Paulus onderbreekt Ploum de rij van 
Bijbelse personages met twee overwegingen die hij uit-
sprak bij de uitvaart van twee actieve leden van de Ek-
klesia-gemeenschap. Zij beiden stonden in de traditie van 
Paulus door hun inzet voor het vormen van gemeenschap. 
Zij gaven het oude verhaal betekenis in hun eigen leven.
Ploum weegt de woorden uit de Hebreeuwse en Griek-
se grondtekst en geeft ze zo nodig een nieuwe vertaling 
die beter past bij de maatschappelijke en politieke con-
text van het Bijbelse Israël. Zijn taalgebruik is uitnodigend, 
soms poëtisch. Inspirerend voor ieder die in onze woelige 
maatschappij de hoop op een toekomst levend wil hou-
den.

Franck Ploum, Ik stuur jou; bevrijdend schriftlezen, 
Mamre Liturgie, 2016, €18,50

GELEZEN  

SOEPPOT
In de vorige Salvatoriaan schreven we over het werk van de straatpastor Julia Hoppenbrouwers. Op zaterdagen ver-
zorgt Julia een viering in de Annakerk in Den Bosch West. De Annakerk is een aardig eindje lopen vanuit de stad. Dus 
voordat de gebedsviering begint is er koffie en thee. En Julia wil heel graag na afloop soep 
aanbieden. Op zaterdagavond is er verder weinig gelegenheid voor dak- en thuislozen voor 
een warme maaltijd in de stad. Die soep wordt zelf gemaakt en daardoor nog eens extra 
gewaardeerd. 
Maar er is wel geld nodig voor wat inkopen voor de soep. Toen Julia Hoppenbrouwers 
bij Salvatrix op bezoek was heeft ze gevraagd of de San Salvator iets zou willen bijdra-
gen. Natuurlijk. En nu in de maand oktober staat er een soeppot in het halletje. Doet u 
daar een kleine bijdrage in?

Meer info over het straatpastoraat: www.straatpastoraatdb.nl 
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Op 18 september, in de Vredesweek, was er weer 
Kinderkerk.
Vrede, heel gewoon voor ons. 
Maar niet voor de Syrische kinderen die ook in de 
Kinderkerk waren. Dus mooi om samen over na te 
denken.

We hebben ons, met hulp van Jacob, afgevraagd of het 
ene kind belangrijker kon zijn dan het andere. 
Of bijvoorbeeld de oudste meer rechten had dan de 
jongere?

En we hebben geluisterd naar het verhaal van de buren 
Krokodil en Olifant, die last hadden van de muziek van 
de ander.
Ze probeerden allebei zo hard te spelen, om de ander 
maar niet te horen, dat de muur ervan kapot ging!
Hun reactie: "Zullen we een kopje thee drinken?"

En vanaf dat moment besloten ze samen te spelen,
dat was leuker en klonk veel mooier.

De slotgedachte uit onze viering:
Dat ik mooier fluit speel, maakt jou echt heel blij.
Als ik de eerste prijs win, dan gun jij dat mij.

Dat jij fantastisch schildert met al die kleuren blauw,
Dat Daan jou het leukst vindt, dat gun ik jou.

Als het de ander meezit, dan doen we echt niet naar.
Het licht in onze ogen, dat gunnen wij elkaar.

    Esther Tetteroo

Pareltjes uit de kinderkerk

Afscheid: Een inspiratie- en wensenboekje 

De werkgroep Afscheidsvieringen heeft een mooi inspiratie- en 
wensenboekje rondom afscheid ontwikkeld. 
Dit inspiratie- en wensenboekje biedt de mogelijkheid om op te 
schrijven wat u belangrijk vindt als het gaat over uw afscheidsviering. 
Dit boekje kan ook gebruikt worden om na te denken over deze 
onderwerpen en dit met iemand te bespreken. U kunt hiervoor 
vrijblijvend ook contact opnemen met de ritueelbegeleiders 
van de San Salvator 
geloofsgemeenschap.

Dit boekje wordt op 27 
september gepresenteerd 
door de werkgroep 
afscheidsvieringen en is daarna 
gratis verkrijgbaar. U kunt het 
boekje meenemen na afloop 
van onze vieringen. 

Een mailtje sturen naar info@
sansalvatorgemeenschap.nl of 
bellen naar 0648645507 kan 
natuurlijk ook. Wij sturen u het 
boekje dan graag toe.
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“Alle vogels zullen 
ooit landen,” 
schreef een kind dat 
gevlucht was en nu 
in een AZC woont 
onder haar tekening.
De vluchtelingen aan 
wie we les geven of 
hebben gegeven, 
gaan steeds meer 
landen. Op één na 
hebben zij die in Den 
Bosch mogen blijven, 
een huis gekregen.
Daar keken ze naar 
uit. Met 8 mensen 
in een te kleine 
slaapzaal slapen, in een tent leven met nog 500 mensen, 
dat was zwaar. Ze zaten te dicht op elkaar en hadden geen 
privacy. De anderen luisterden mee, als iemand met zijn 
vrouw belde.
De keerzijde was dat er altijd wel vrienden en vrijwilligers 
in de buurt waren om te vragen wat er in die Nederlandse 
brief stond.
Helemaal alleen wonen heeft dus ook een moeilijke kant. 
Daarom is het goed als ze met elkaar contact blijven 
houden.
Om dat te stimuleren, hebben we deze mannen 
uitgenodigd om op 24 augustus met ons leraren te komen 
eten in Cello. Sommigen hadden net ‘s middags bericht 
over hun huis gekregen. Blije gezichten dus.
En wat een verschil met de vorige maaltijd: we konden in 
het Nederlands praten!
De mannen zijn nu druk aan het verhuizen. In korte tijd 
wordt het huis opgeknapt en wordt er zo goedkoop 
mogelijk een inrichting bij elkaar gezocht. Hulde aan 
Vluchtelingenwerk die daarbij ondersteunt. 
Steeds meer mannen krijgen nu officieel les op school. 
Mannen die een gezin hebben zijn nu in afwachting van 
gezinshereniging, we hopen in oktober.
Als de gezinnen er zijn, willen we weer een bijeenkomst 
organiseren voor de gezinnen. We hopen dat dan ook 
(jonge) gezinnen uit onze gemeenschap bij die ontmoeting 
willen zijn.
Laat maar horen als je daar ideeën over hebt!
Het helpt als je als vogel op de vlucht kunt landen tussen 
hartelijke mensen!

Namens de leraren Nederlands van de San Salvator,
Gepke Kerssen (gepkekerssen@hetnet.nl)

Alle vogels zullen ooit landen
Er zijn voor zover ik weet, naast de traditionele 
maandbenamingen drie nieuwe maandnamen.
Steptember, stoptober en movember. Neen dit zijn 
geen schrijffouten. Het is echt zo. 

September of Steptember zoals deze maand ook wordt 
genoemd is halverwege. In deze maand kun je het 
aantal stappen dat je zet meten met collega’s, familie 
of vrienden. Je kunt ook stappen voor een ander en 
dat allemaal voor een goed doel. Met een stappentel-
ler hou je dat bij. Probeer je te winnen? Zet je je beste 
beentje voor? Ga je eens flink stappen?  
Terwijl de laatste zonnestralen verdwenen achter de 
horizon en de extreme hitte zo’n beetje het nieuws 
bepaalde is er achter de schermen volop gewerkt aan 
de brochure voor de vijfde dienstenveiling. Er werden 
meters gemaakt. Ook wij hebben een goed doel. Dat is 
natuurlijk onze eigen geloofsgemeenschap. Daarvoor 
zet de werkgroep haar beste beentje voor. 

U heeft weer enthousiast gereageerd op de oproep 
kavels in te dienen. De vijfde veiling belooft ook weer 
’n leuke te worden. 62 kavels, een voorveiling van en-
kele diensten waar u op kunt reageren. De loterij met 
leuke prijzen. Ik kan wel voorbeelden noemen, maar 
op het moment dat u dit artikel leest is de brochure al 
in uw bezit. Een tipje van de sluier dan maar. Eten en 
drinken, oppassen, kleding herstellen, creatief denken, 
op verhaal komen, vakantiewoningen. Lijkt me een 
mooie combinatie: een heerlijke wijn, een stukje kaas, 
creatief denken in een vakantiewoning. Ik weet het al. 
De ingrediënten zijn er, nu nog de afwerking. 
We staan in de startblokken om de laatste sprint te 
trekken. Alles moet kloppen, de puntjes op de spreek-
woordelijke i zetten en dan wordt het 7 oktober een 
feest. 

Oh ja, stoptober is de maand van stoppen met roken, 
maar niet stoppen met bieden. Vooral bieden op 
kavels. 
Er zit vast iets bij voor u. Neem graag iemand mee die 
onze gemeenschap wil leren kennen. 
De vijfde dienstenveiling wordt een prachtige opmaat 
voor het jubileumweekend in november. 
Vergeet vooral niet te komen.

Ik wens ons een mooie avond.
Cees van Hoof 

DIENSTENVEILING
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Een lustrumglossy?!
Op 6 november vieren we dat we 5 jaar San Salvatorgeloofsgemeenschap zijn. Dat doen we onder andere 
door die dag een glossy te presenteren.  Het woord glossy mag u met een knipoog lezen. Natuurlijk wordt het 
geen super hoogglans magazine met dure advertenties. Nee. Het wordt een blad in San Salvatorstijl, dat onze 
gemeenschap in het zonnetje zet. De afgelopen maanden is er door verschillende mensen hard gewerkt aan de 
diverse bijdragen voor dit bijzondere blad. 
Deze glossy is een cadeautje van en voor onze gemeenschap. Het schetst een mooi, zij het lang niet volledig 
beeld van de gemeenschap.  Iedere Salvatoriaan krijgt natuurlijk een exemplaar. In deze Salvatoriaan vindt u 
een bon die u op 6 november of in een van onze vieringen na ons lustrum voor een glossy kunt inwisselen.  
Het blad is geschreven met het oog op mensen buiten de gemeenschap. We willen op een luchtige manier 
laten zien wie we zijn. De glossy is vanaf 6 november te koop voor € 2,50. Van ieder verkocht exemplaar gaat 
€ 1,00 naar het Noodfonds. 
We hopen dat het blad zijn weg vindt naar veel geïnteresseerde lezers.
Franneke Hoeks, namens de glossyredactie.

Jongerenavond
Op een van de laatste warme avonden, in de tuin van 
Cello, was het zomeravondcafé voor de 30-40-50ers 
van de San Salvator. Op Salvatoriaanse wijze werd 
gezongen en in tweetallen maakten we kennis met 
elkaar. Ook vertelden we elkaar over ons verlangen in 
de San Salvator. Een paar woorden die klonken: actief 
meedoen met diaconale projecten, de kinderkerk is 
iets voor het hele gezin, laten we delen wat er echt toe 
doet, ik zoek spiritualiteit die groter is dan ik ben, zin-
gen, puberkerk, aandacht voor werving. En ‘gemeen-
schap in contact begint met geraakt zijn.’ Het begon te waaien en te weerlichten en we sloten af met 
een glaasje van het 
een of ander. Over twee maanden komen we weer bij elkaar.          Mignon van Bokhoven.

Lustrum   Lustrumviering 6 november Feestelijk San Salvator!

De voorbereidingen zijn in volle gang, maar wat kun je zelf al doen? 
1) Zet de datum in je agenda, met een feestelijk uitroepteken erbij!
2) Lees onderstaande, spoed je na de viering naar de tafels in het halletje, pak die pen en schrijf je in.
     aan de slag, helpers gevraagd  voor de  Feestelijk San Salvatordag!  6 november van 10.30 - 16.30 uur

Een feestdag om het eerste lustrum van de San Salvator aan de Van der Eygenweg te 
vieren, een dag vol verhalen… en vooral een dag die we met elkaar gaan maken.
Dit gaan we doen: (maar we verklappen nog niet alles)
 10.30 – viering met aansluitend koffie
 12.30 – gezamenlijke lunch
 13.30 – workshops waar ieder iets van zijn gading vindt
 15.00 – thee en vrolijke zaken …!
 16.00 – feestelijke afsluiting; we heffen het glas

Zo, dat klinkt leuk!
Maar nu het volgende: voor deze dag zijn veel, best veel helpende handen nodig. Iedereen wil natuurlijk helpen 
maar dat willen we wel enigszins organiseren. Daarom liggen er intekenlijsten in Cello voor allerhande 
werkzaamheden. Dus, kies een klus, aarzel niet en schrijf je in! 

Vragen? Corrie Dansen, Christine van de Boom, Fiet Vreeburg, Maria Hoitink en Mignon van Bokhoven weten overal 
van af.
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Om niet te vergeten

4 oktober 20.00 uur in Cello| Avond over ‘Mystiek in oorlogs-
tijd’ met inleidingen van Gepke Kerssen en Harry Willems, 
georganiseerd in samenwerking met de Grote Kerk en de 
Moluks Evangelische Kerk.
Meer informatie op  www.sansalvatorgemeenschap.nl

12 oktober 20.00 uur in Cello| Informatieavond Eerste Com-
munie voor ouders/verzorgers van kinderen die bij de San 
Salvatorgemeenschap op een speelse, vrolijke manier hun 
Eerste Communie willen doen.
Uitgebreide informatie www.sansalvatorgemeenschap.nl

Mandala workshop
“Ik ben een mens van de aarde in het besef dat alles wat leeft met 
elkaar is verbonden en op elkaar is betrokken.” Deze workshop 
heeft als titel ‘een mens te zijn op aarde’ en gaat over onze plek als 
schakel in het grote geheel. De workshop wordt gegeven in de Schaapskooi, Beethovenlaan 1 in Rosmalen en 
bestaat uit vier bijeenkomsten, op woensdagmiddag 12 oktober, 26 oktober, 16 november en 7 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Het zijn middagen waarin zowel bezinning als creativiteit aan de orde komen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die geheel ten goede zal komen aan de San Salvatorgemeenschap. 
Tekenervaring is niet belangrijk. Iedereen kan hieraan meedoen.
Opgeven bij: Forra van Reijswoud, telefoon 073 6142904, e-mail forreijs@home.nl



de Salvatoriaan 11

Oktober
Zaterdag    1 oktober 17.00 uur Eten in de schaapskooi | Beethovenlaan 1 Rosmalen
Dinsdag              4 oktober  20.00 uur Oecumenisch atelier|Cello
Woensdag         5 oktober  10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
Woensdag         5 oktober  14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Vrijdag                7 oktober                    Dienstenveiling |Cello
Zaterdag    8 oktober 10.00 uur Sams kledingactie | Cello
Woensdag       12 oktober  20.00 uur  Informatieavond Eerste Communie| Cello
Woensdag       12 oktober 14.00 uur Mandalaworkshop | Schaapkooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Zondag             16 oktober  11.00 uur Kinderkerk | Gymzaal Cello
Maandag         17 oktober  19.00 uur Zin in Film|Verkadefabriek
Donderdag      20 oktober  Bestuursvergadering
Woensdag       26 oktober  14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Donderdag      27 oktober  20.00 uur Ontdekavond – Schepping en oorsprong | Cello

November
Woensdag     2 november  10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
Donderdag    3 november  Bestuursvergadering
Zondag           6 november  Feestelijk San Salvator! Cello
Zaterdag      12 november  Ontmoetingsdag kleine zelfstandige geloofsgemeenschappen    
    in Zuid Nederland |Cello
Zaterdag      12 november 17.00 uur Eten in de schaapskooi | Beethovenlaan 1 Rosmalen
Woensdag   16 november  14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Donderdag  17 november  19.30 uur Openbare vergadering van de Adviesraad |Cello
Donderdag  24 november  20.00 uur Ontdekavond | Cello
Zondag         27 november  11.00 uur Kinderkerk | Gymzaal Cello

December
Donderdag     1 december  19.30 uur Algemene Ledenvergadering vereniging San Salvator in Beweging| 
    Cello 
Woensdag      7 december  10.00 uur Koffieochtend|Schijvenloods, Ketsheuvel, Orthen
Woensdag      7 december  14.00 uur Mandalaworkshop| Schaapskooi, Beethovenlaan 1 Rosmalen
Donderdag     8 december  Bestuursvergadering
Zondag         11 december Zin in Bewegen | Cello
Zaterdag       17 december 17.00 uur Eten in de schaapskooi | Beethovenlaan 1 Rosmalen

AGENDA
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Vieringen San Salvatorgemeenschap 
in het Dagcentrum Cello, 
van der Eygenweg 1 
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur 
en zondags om 10.30 uur. 

Voorafgaand aan de viering 's zondags is het 
mogelijk om vanaf 10.00 uur deel te nemen aan 
een stilte-meditatie.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
‘De Schaapskooi’  Beethovenlaan 1  
5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen 
van 9.30 -11.30 uur 
tel.: 06-48645507 
info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl
rek.nr.: NL96 INGB 0006040713 
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan: 
Redactie:
Gerard Luijten
Marga van de Koevering 
Ton van Iersel-Oomens
Mignon van Bokhoven
Vormgeving:  
Vincent Elemans

Kopij graag naar: 
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl  
of inleveren bij ‘De Schaapskooi’.
Uiterlijk zondag 13 november 2016

 
Men moet de dingen 
de eigen, stille
ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt.
en door niets gedwongen 
of versneld kan worden
Alles komt aan op 
helemaal voldragen
en dan baren.......

Dichter: Rainer Maria Rilke

BIJZONDERE MOMENTEN

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:
Johan van de Sande, geboren op 4 februari 1938 en overleden op 2 september 2016

Viering van liefde en trouw:
Franklin Lehmler en Jamie Henkelman op 3 september in de Kapel van de Kapucijnen

Stiltebijeenkomst voor de viering, 
elke zondag om 10.00 uur.

Bevestiging Jack Steeghs, 
zondag 4 september 2016

foto: Jacolien van Bremen


